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Temats: ES aizliegums izmantot savvaļas dzīvniekus cirkā

Savvaļas dzīvnieki cirkā ir spiesti uzvesties tā, kā nekad nav novērots brīvā dabā, un, lai gan daži no 
šiem dzīvniekiem daudzās paaudzēs ir audzēti nebrīvē, tie joprojām izrāda savvaļas dzīvniekiem 
raksturīgo uzvedību. Savvaļas dzīvnieku labturība cirkā vienmēr ir nopietni apdraudēta. 

Lielākā daļa dalībvalstu uzskata, ka savvaļas dzīvnieku izmantošanai cirkā nav izglītojošas vai 
kultūras vērtības un ka tā var negatīvi ietekmēt sabiedrības uztveri attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem 
un cieņu pret tiem. 23 dalībvalstis jau ir noteikušas šo dzīvnieku izmantošanas pilnīgu vai daļēju 
aizliegumu.

Cirka dzīvniekiem, kurus pārvieto no vienas dalībvalsts uz citu, būtu jāveic veselības pārbaudes 
saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2035, ar ko papildina Regulu (ES) 2016/429. Tomēr 
pētījumi liecina, ka ir grūti kontrolēt savvaļas dzīvnieku veselību, tirdzniecību un turēšanu cirkos. 
Turklāt apdraudēto sugu izmantošana kavē starptautiskos centienus izbeigt nelikumīgu tirdzniecību 
un malumedniecību. Cirku lielās mobilitātes un biežās nosaukumu maiņas dēļ ir grūti uzraudzīt 
aizsargājamo dzīvnieku, piemēram, tīģeru, kas audzēti nebrīvē, dzimšanu un nāves gadījumus1. Šīs 
grūtības atvieglo apdraudēto sugu un to daļu nelikumīgu tirdzniecību ES, tādējādi kavējot ES 
savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumu, tostarp Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97, 
efektīvu īstenošanu.

Turklāt savvaļas dzīvnieku izmantošana cirkā regulāri izraisa nelaimes gadījumus, kuros cieš 
dzīvnieku dresētāji un cirka darbinieki un skatītāji2.

Saskaņā ar Pakalpojumu direktīvas 4. panta 1. punktā sniegto definīciju ceļojošo cirku darbība tiek 
klasificēta kā pakalpojums, ko ES likumdevēji ir pilnvaroti reglamentēt saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu.

Vai Komisija plāno ieviest savvaļas dzīvnieku izmantošanas aizliegumu cirkā ES, lai nodrošinātu, ka 
visās dalībvalstīs tiek vienādi mazināts savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības radītais 
sabiedrības veselības un drošības apdraudējums, un lai veicinātu valsts ierobežojumu izpildi lielākajā 
daļā dalībvalstu, kurās šādi ierobežojumi jau ir ieviesti?
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1 https://media.4-paws.org/4/1/e/b/41ebc3113a32239fa6ca2405f610c22fd86a4b23/Report_Europes-second-
class-tigers_EN_FP-2020_1.pdf

2 https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-08/E4A-Circus_Report-09-08-2021.pdf


